
familie, met wie hij veel contact had. Elke 14 dagen werd 
er een kaartje gelegd dan bij die, dan bij de ander, dus 
ook bij Jan. Het was altijd gezellig en fijn om elkaar weer 
te ontmoeten. Verder was Jan een grote sportliefhebber, 
vooral van PSV. Als zijn broers een keertje niet naar het 
voetballen konden, werd meteen aan Jan gedacht en ging 
Jan naar PSV in Eindhoven. De tijd die over was vulde Jan 
met lezen en schrijven, want hij laat veel meditatieve en 
theologische geschriften na in het Fins en Nederlands.

Nog geen jaar heeft Jan in het Catharinahof mogen 
wonen. Zijn krachten namen af, het eten smaakte niet 
meer, hij was gauw erg moe en hij werd steeds zwakker. 
Jan werd opgenomen in het ziekenhuis met een zware 
longontsteking. Op woensdag 26 januari 2022 is hij, na 
gesterkt te zijn door het sacrament van de zieken, rustig 
en vredig ingeslapen.

Denken wij met respect aan Jan voor zijn toewijding en 
zijn inzet bij de vele taken die hij in zijn leven heeft 
volbracht. Jan, wij geven je nu uit handen in het gelovig 
vertrouwen dat je nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel 
je hoop gesteld hebt.

Op woensdag 2 februari 2022 hebben wij afscheid genomen 
van Pater Jan Aarts in een plechtige eucharistieviering in 
de Dominicuskapel van Huize Rosa, vervolgens hebben we 
hem op begraafplaats Jonkerbos begraven.

Zijn broers en zussen, zwagers en schoonzussen, 
familieleden, vrienden, medebroeders, medebewoners en 
medewerkenden danken u hartelijk voor uw medeleven en 
belangstelling.

In dankbaarheid gedenken wij

Pater Johannes Godefridus Aarts S.C.J.
Jan werd geboren op 28 februari 1937 in Vlierden waar hij 
nog dezelfde dag gedoopt werd in de St. Willibrorduskerk 
te Deurne. Na de lagere school ging hij naar de 
ambachtsschool in Helmond. Tijdens het godsdienst 
onderricht vertelde godsdienstleraar Pater Stierum aan 
Jan: “De mensen en de kerk hebben priesters nodig”. 
Hij vroeg hem of hij er nooit aan gedacht had om priester 
te worden. Dit alles liet Jan niet meer los en daardoor zijn 
de gedachten gaan leven om priester te worden. Zo ging 
Jan in september 1951 naar het kleinseminarie ‘Christus 
Koning’ in Helmond en daarna naar het Juvenaat in Bergen 
Op Zoom. Na het behalen van het gymnasium diploma in 
1958 ging Jan naar Asten waar hij het noviciaat begon 
en daar op 8 september 1959 zijn eerste professie deed. 
Daarna ging Jan van 1959 tot 1961 naar Liesbosch voor 
een studie filosofie. Voor de theologie studie ging hij 
naar Rome, “Ik was daar erg blij mee, want de studie 
lag mij en Rome trok mij” zoals hij het zelf zei. Het was 
de tijd van het tweede Vaticaans concilie en er was veel 
beweging in de wereld. Op 19 december 1964 werd Jan 
te Rome door Mgr. Felici tot priester gewijd en na het 
behalen van zijn licentie in de theologie in 1966 werd Jan 
voor Finland benoemd.

Eenmaal gearriveerd in Finland begon Jan meteen Fins 
te leren en enige tijd later is hij aan een Luther studie 
begonnen aan de faculteit van Helsinki. Hier promoveerde 
hij in 1972 op het proefschrift over het kerkelijk ambt 
bij Luther. Tevens werd Jan benoemd als kapelaan in 
de St. Olaf te Jyväskylö met als bijzondere opdracht: 

contacten met de (Lutheraanse) Finse kerk. Jan was een 
geziene gesprekspartner. Als parochie-pastor werkte hij 
in verschillende parochies en was hij moderator van de 
jeugdbeweging ‘Juventus Catholica’. Vanaf 1989 tot 1999 
was hij pastoor van de Mariaparochie in Helsinki, zijn 
mooiste tijd zoals hij zelf schrijft. “Daar heb ik zelf 
ervaren, dat ik voor hen priester was en kon zijn”. Op 1 
september 1981 werd Jan vicaris-generaal van het bisdom 
Helsinki en in september 1998 diocesaan administrator 
omdat bisschop Verschuren na een langdurige ernstige 
ziekte stierf. Jan heeft in Finland met veel vreugde en 
goede zin gewerkt.

In 2002 keerde Jan terug naar Nederland, wat voor 
hem aanvankelijk moeilijk was omdat Finland zijn tweede 
vaderland was geworden. Hij zegt hierover: “Achteraf 
gezien had ik terug moeten gaan voor het welzijn van de 
mensen en voor mijzelf”. Hij werd nu pastor bij de zusters 
van het H. Hart in Rosmalen en parochies in de buurt en 
ging daar ook wonen. Tussen 2015 en 2021 was hij lid van 
het bestuur van onze scj provincie en vice-provinciaal. 
In maart 2018 kwam Jan in het St. Jozefklooster 
wonen, want de zusters van het H. Hart in Rosmalen 
waren verhuisd. Jan wilde graag zijn onafhankelijkheid 
behouden. Hier heeft hij nog enkele mooie jaren gehad, 
al was hij graag weer teruggegaan naar Finland want 
daar lag toch zijn hart. Jammer dat zijn nieren slechter 
gingen functioneren en er gepraat werd over dialyseren. 
Jan heeft lang nagedacht of hij aan dialyse zou beginnen 
of niet. Het was een inbreuk op zijn leven. Maar hij was 
dankbaar voor alles wat je voor hem deed, al liet hij je 
niet altijd gemakkelijk toe in zijn leven. Zolang ik het 
zelf nog kan, doe ik het zelf was zijn motto. Jan speelde 
graag een potje kaart, met zijn medebroeders en met zijn 
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